PVK

oktober 2010

NYT

Årgang 5 nr.5

Nyt fra Philips
Philips investerer årligt i omegnen af syv milliarder kroner i forskning inden for medicinsk
teknologi. Derfor er det et naturligt skridt for Philips, at vi engagerer os i Støt Brysterne kampagnen
i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Philips er en global virksomhed inden for sundhed og
velfærd og ved at tage del i kampagnen, kan vi støtte kampen mod brystkræft og øge ressourcerne
til forskning.
Philips donerer en del af deres salg i oktober måned til Støt Brysterne. Alle, der køber en vare fra
Philips, bidrager til kampen mod brystkræft.

Støt brysterne og vind præmier fra Philips
1 ud af ni danske kvinder rammes af brystkræft, og derfor sætter Philips og kræftens bekæmpelse fokus på
brystkræft i hele oktober måned.
Nu kan du støtte kræftens bekæmpelse og samtidig være med i konkurrencen om masser af flotte produkter fra
Philips.

Send en sms med teksten PHiLiPS til 1277
Så donere du 20 kr. til kampen mod brystkræft og deltager samtidig i den store konkurrence som Philips og TV 3
afholder.

Vi trækker en vinder HVER eneste dag i hele oktober og du kan vinde alt fra
strygejern til eltandbørster.

Philips vinder Danmarks Designpris 2010/2011 for lysarmaturet CitySwan
Torsdag den 7 ds. fik Philips tildelt Danmarks Designpris 2010/2011 for lysarmaturet
CitySwan, der er udviklet i samarbejde mellem Philips, Bjarne Schläger ApS og
Morten W. Borup fra GHB Landskabsarkitekter A/S. Den tilhørende masteserie er
produceret af Alfred Priess A/S.
CitySwan skaber tryghed i Tingbjerg
CitySwan armaturet blev oprindeligt udviklet til Tingbjerg i København. Visionen var
at skabe et armatur, der kunne matche områdets enkle arkitektur og samtidig
bidrage til at nedbringe kriminaliteten i området.
Udover at udskifte og opgradere belysningen i området, renoverede Københavns
Kommune samtidig de grønne områder og ombyggede boldbanerne. Alt sammen for
at skabe et bedre miljø og øge trygheden for Tingbjergs beboere.

Gunnar Madsen Vinhandel, Holmbladsgade
Giver 10% på vin ved at vise dette PVK nyt i butikken.

Akvariebutikken Fik’ken, Amagerbrogade 126
Giver 10% på alt i butikken ved at vise dette PVK Nyt. En hyggelig butik med mange
vandlevende dyr, akvarier, planter og tilbehør. (Torsdag lukket)

Modtaget fra Palle og Karin

1000000000000000000000 TAK ET SUPER
ARRANGEMENT TIL LOUISIANA
COMWELL BORUPGAARD.
I KAN DA BARE DET DÉR!

Resérver dagen :
40 års jubilæumsfest den 7. oktober 2011
Har du noget, som du gerne vil delagtiggøre andre i, f.eks. sælge, købe eller noget du søger, så
kontakt Käthe Sørensen, e-mail: kaol@soerensen.tdcadsl.dk,
mobil 2086 6153 eller pr. brev til adressen Amagerbrogade 53, 4 th. 2300 København S. Dit indlæg vil
så komme med i næste PVK nyt. Deadline for indlæg er primo oktober 2010.
Næste PVK nyt udsendes medio oktober 2010.
PS: Vil du gerne have en opdateret medlemsliste, så ring eller skriv til Käthe.

